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       بين يدي البحث

إلى الطعف كالتشكيؾ فييا، كيمكف تحديد بداية - في القديـ كالحديث - تعرضت السنة النبكية 
كنشكء ظاىرة الكضع في الحديث ، -  رضي اهلل عنيـ –ىذا الطعف بعد كقكع الفتنة بيف الصحابة 

ككاف ىذا قبيؿ منتصؼ القرف اليجرم األكؿ بقميؿ، ككاف ليذا الخالؼ الذم كقع بينيـ أثر في انقساـ 
األمة، كنشأة األحزاب كالفرؽ الدينية كالسياسية المختمفة، لكفى دكاعي الكضع كأسبابو كانت ضيقة 

 . (1)محدكدة، ال تزاؿ في نشأتيا األكلى، ثـ كترت ىذه األسباب فيما بعد

مف  (أىؿ الحديث)كفي القرف الثالث اليجرم بدأ الخالؼ يطفك عمى السطح بشكؿ كاضح بيف 
مف جية أخرل، حتى إف اإلماـ ابف قتيبة الدينكرم يضطر لتأليؼ كتاب  (المتكمميف كالمعتزلة)جية ك 

مشيران في  (تأكيؿ مختمؼ الحديث)في الرد عمى دعاكل المتكمميف كالمعتزلة كطعنيـ في الحديث سماه بػ 
 أم –كقد لقبكىـ ): مقدمتو إلى الخالؼ الذم كقع بيف المتكمميف كأىؿ الحديث قاؿ ابف قتيبة الدينكرم

 أىؿ الحديث بالحشكية، كالنابتة، كالمجبرة، كربما قالكا الجبرية، كسمكىـ –لقب المتكممكف كالمعتزلة 
  (2) (. الغثاء، كالغثر، كىذه كميا أنباز

ذا ما انتقمنا إلى القرف الرابع اليجرم فإف اإلماـ الذىبي ينقؿ خبران في كتابيو  سير أعالـ ) كا 
ينقؿ اإلماـ الذىبي عف . مفاده احتداـ الصراع بيف أىؿ الحديث كاألشعرية( تذكرة الحفاظ)ك  (النبالء

حضرت مجمس أبي : سمعت أبا العالء محمد بف عبد الجبار الفرساني يقكؿ: أبي طاىر السمفي يقكؿ
مف أراد أف يحضر : بكر عمي الذككاني المعدؿ في صغرم مع أبي، فمما فرغ مف إمالئو، قاؿ إنساف

ككاف أبك نعيـ في ذلؾ الكقت ميجكران بسبب المذىب، ككاف بيف األشعرية . مجمس أبي نعيـ فميقـ
كالحنابمة تعصب زائد يؤدم إلى فتنة كقيؿ كقاؿ، كصداع طكيؿ، فقاـ إليو أصحاب الحديث بسكاكيف 

ما ىؤالء بأصحاب الحديث، بؿ فجرة جيمة أبعد اهلل - أم الذىبي: - قمت. األقالـ ككاد الرجؿ يقتؿ
  (3)(. شرىـ

ففي ىذا النص إشارة إلى ظيكر الصراع كالتعصب بيف أىؿ الحديث كاألشعرية حتى يؤدم 
األمر بأىؿ الحديث إلى أف يسمكا سكاكيف أقالميـ لقتؿ األشعرية، كيعقب اإلماـ الذىبي عمى ىؤالء 

 أىؿ الحديث –كيستمر ىذا الصراع بيف . ىؤالء ليسكا بأىؿ الحديث بؿ ىـ فجرة جيمة: النفر بقكلو
الكفاية في عمـ ) إلى القرف الخامس اليجرم، فيذكر اإلماـ الخطيب البغدادم في كتابو –كأىؿ الرأم 

                                                           

 . 417- 415أصكؿ الحديث ص  (1)

 . 55تأكيؿ مختمؼ الحديث ص  (2)

 . 1092، ص 3، كتذكرة الحفاظ ج 460-459، ص 17سير أعالـ النبالء ج  (1)
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، كانحراؼ كؿ منيما عف جادة الصكاب، (أىؿ الرأم)ك ( أىؿ الحديث)الخالؼ الذم كقع بيف  (الركاية
عممت عمى جمع الحديث ككتبو مف غير فيـ كدراية؛ مما جر  (أىؿ الحديث)فيشير إلى طائفة مف 

صدفت عف اآلثار  (أىؿ الرأم)عمييـ الطعف مف قبؿ أىؿ األىكاء كالبدع، يقابميا طائفة أخرل مف 
ثـ يحكـ عمى كال الطائفتيف بالخطأ، كيشير إلى طائفة ثالثة مف أىؿ . كجيمت بالحديث كعمكمو

.  (4)الحديث، كىي طائفة المحققيف مف أىؿ الحديث الذيف عنكا بالحديث كجمعو، كاستباط أحكامو

أىؿ )إف الصراع بيف أىؿ الحديث كخصكميـ صراع قديـ جديد تسبب فيو الغالة مف الطرفيف 
كدخؿ مرحمة جديدة، - عصرنا الراىف - كما أشرنا آنفا غير أنو تطكر في(أىؿ الرأم)ك  (الحديث

كأصبحت كراءه أطراؼ كثيرة، كاتخذ أشكاالن جديدة؛ فظير التشكيؾ في مصداقية السنة كصحتيا، بؿ 
نكار حجيتيا، كدعكل االكتفاء بالقرآف الكريـ فقط كما ىك الحاؿ عند فرقة  ، كتزامف ىذا (القرآنييف)كا 

 . الطعف مع بداية االستعمار لمبالد اإلسالمية

 دكر بارز في الطعف في السنة النبكية – في العصر الراىف –لقد كاف لالستشراؽ كالمستشرقيف 
كالتشكيؾ في مصداقيتيا، يظير ىذا جميان في كثيرمف دراساتيـ؛ كدراسات المستشرؽ شاخت الذم شكؾ 
في صحة األحاديث الفقيية، كالمستشرؽ جكلدتسيير الذم شكؾ أيضان في صحة األحاديث النبكية كأنيا 

كعند البحث كالتمحيص يجد الباحث أف القاسـ المشترؾ . أخذت عف الييكدية كالنصرانية كالزردشتية 
ىك الطعف في السنة ،  (المعتزلة، المستشرقكف، الحداثيكف)األعظـ بيف ىذه المدارس الفكرية الثالثة 

كيالحظ الباحث أف األحاديث المنتقدة عمى الصحيحيف ىي نفسيا عند . كبخاصة أحاديث الصحيحيف
خمؽ اهلل آدـ )ىذه الفرؽ جميعان بدء بالمعتزلة ، كمركران بالمستشرقيف ، كانتياء بالحداثييف مثؿ حديث 

يـك القيامة، ( رؤية اهلل)، كحديث  (- صمى اهلل عميو كسمـ –سحر النبي )كحديث  (عمى صكرتو
كغيرىا مف ( الجساسة)، كحديث (- صمى اهلل عميو كسمـ –نبع الماء مف بيف أصابعو )كحديث 
 . األحاديث

التمييد أشرت فيو إلى بداية تكجو المستشرقيف لدراسة السنة . كقع البحث في تمييد كمبحثيف
 . النبكية، كجيكدىـ في نشر بعض مخطكطات صحيح اإلماـ البخارم

 :  أما المبحثاف فيما

 . مكقؼ المستشرؽ جكلدتسيير مف األحاديث المنتقدة عمى الصحيحيف: المبحث األكؿ

 .  كفيو مطمب كاحد

 . اإلماـ الدارقطني كنقده أحاديث الصحيحيف: المطمب األكؿ
                                                           

 . 6-3الكفاية في عمـ الركاية ص  (2)
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تكممت فيو عمى مكقؼ المستشرؽ جكلدتسيير مف األحاديث المنتقدة عمى الصحيحيف ، كقكلو 
، كعرضت لمكقؼ العمماء مف األحاديث المنتقدة (بأف الدارقطني ضعؼ مائتي حديث في الصحيحيف)

 . عمى الصحيحيف 

 . شبيات جكلدتسيير كطعكنو في الصحيحيف: المبحث الثاني

 :  فيو مطمباف

 . التحريفات في صحيح اإلماـ البخارم: المطمب األكؿ

 . رددت فيو عمى زعـ جكلدتسيير عدـ سالمة النص في صحيح اإلماـ البخارم  

 . اإلماـ البخارم كالعباسيكف: المطمب الثاني

 رددت فيو عمى زعـ جكلدتسيير خضكع البخارم لرغبات العباسييف ؛ مما يعني عدـ الثقة بو 
 .  كبكتابو 

  

.  كاهلل أسأؿ التكفيؽ كالسداد
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 تمييد

المستشرقون والسنة النبوية 

 تكجو المستشرقكف إلى دراسة السنة النبكية في نياية القرف السابع عشر الميالدم، كيعتبر 
مف أكائؿ المستشرقيف الذيف عنكا بدراسة السنة النبكية؛ فقد كتب بحثان عف السنة (5)(ىربمك)المستشرؽ 

، كشكؾ في مصداقية مأخكذة إلى حد كبير مف التممكدالنبكية، خرج فيو بنتيجة مفادىا أف السنة النبكية 
، (ـ1926-1869)برزاألمير كايتاني  الثامف عشرالميالدم كفي نياية القرف. الحديث النبكم

 دراساتو صارت، ك(6) جكلدتسييرة المستشرؽالثالث كأفاد مف، (ـ1893) ، كسبرنجر(ـ1905)كميكر
 . (7) (كفنسنؾ، ككاط، كىاممتكف جب، نيكمسكف، غيكـ)أساسان لمف جاء بعده مف المستشرقيف أمثاؿ 

 لقد تنكعت اىتمامات المستشرقيف في دراسة السنة النبكية؛ فمف كتب تعنى بالحديث النبكم 
، إلى كتب تعنى بالفيارس كالمعاجـ (دراسات محمدية)الشريؼ كعمكمو ككتاب المستشرؽ جكلدتسيير 

لممستشرؽ فنسنؾ، إلى  (كالمعجـ المفيرس أللفاظ الحديث)ك  (مفتاح كنكز السنة)لكتب السنة ككتابي 
لمخطيب البغدادم، إلى  (تقييدالعمـ)تحقيؽ بعض كتب الحديث كتحقيؽ المستشرؽ سبرنجر لكتاب 

 (تكجيو النظر)ترجمة بعض كتب الحديث إلى المغات األكركبية كترجمة المستشرؽ جكلدتسيير كتاب 
 . (8)لطاىر الجزائرم إلى المغة األلمانية

أما عف جيكدىـ في خدمة كتب السنة فكانت بيف نشر بعض مخطكطاتيا، أكالتعريؼ 
 (منجانا)ففي مجاؿ نشر بعض المخطكطات فقد نشر المستشرؽ . بمصنفييا، أككتابة دراسات حكليا

                                                           

مستشرؽ فرنسي كلد في باريس كتعمـ المغات السامية في جامعتيا، ثـ ارتحؿ إلى ركمة  (ـ1695-1625)ىربمك  (5)
كلعمك كعبو في العربية استقدمو فككو كزير مالية فرنسا إلى ديكانو فمما ، حيث تردد عمى جامعتيا كمطبعتيا الشرقيتيف

اعتزؿ عيف أميف سر كمترجمان مف المغات الشرقية في البالط، كقد اقتنى لممكتبة الكطنية في باريس مجمكعة مخطكطات 
كىك دائرة معارؼ في بضعة مجمدات،  (المكتبة الشرقية، أك المعجـ العاـ)كمف أشير آثاره . نفيسة عربية كفارسية كتركية

. مرتبة عمى حركؼ المعجـ، تبحث في عمـك الشرقييف كتاريخيـ كآدابيـ كأديانيـ كنظميـ كعاداتيـ كأساطيرىـ كغيرىا
 . 173، ص 1المستشرقكف ج

، كينتمي إلى أسرة ييكدية، مات في مدينة (ـ1850)ىك المستشرؽ اجناتس جكلدتسيير، كلد في ىنغاريا عاـ  (2)
 . 41- 24لمباحث ص ( المستشرؽ جكلدتسيير كالسنة النبكية)انظر ترجمتو في رسالة الدكتكراة . (ـ1921)بكدابست سنة 

 -أكـر ضياء العمرم . د. مكقؼ االستشراؽ مف السنة كالسيرة أ (islamweb. netمكقع الشبكة اإلسالمية )بتصرؼ  (7)
، كالمستشرقكف كالحديث (م، ؾ)، ص1 كمية الدعكة، كدراسات في الحديث النبكم ج- المدينة المنكرة -الجامعة اإلسالمية 

.  19النبكم ص 

 . 30، 29، 23، 22، 22، 18، 10. 1المستشرؽ جكلدتسيير كالسنة النبكية ص  (1)



  

6 
 

  

ـ، كفي التعريؼ بمصنفييا فقد كتب كؿ مف 1936أقدـ نسخة لمجامع الصحيح في كمبرج سنة 
، كالمستشرؽ جكلدتسيير في كتابو (الشافعية)ك  (المؤرخكف العرب)في كتابيو  (فستنفمد)المستشرؽ 

ترجمة لإلماـ البخارم، أما عف الدراسات التي كتبت حكليا فمنيا دراسة المستشرؽ  (دراسات محمدية)
ختـ )، كدراسة المستشرؽ جكلدتسيير (دراسات عف تاريخ ركاية صحيح البخارم) (يكىاف فكؾ)

، كدراسة (العدد في صحيح البخارم)ك( مالحظات نقدية عف نص البخارم)، كدراسة ريشر (البخارم
مالحظات عف الجبر كاالختيار في )، كدراسة جيـك (الركاية المغربية لصحيح البخارم)بركفنساؿ 

  (9). (اإلسالـ مع ترجمة كتاب القدر في صحيح البخارم

                                                           

 . 228، 227، 223، ص 1تاريخ التراث العربي ج (2)
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موقف المستشرق جولدتسييرمن األحاديث المنتقدة عمى الصحيحين : المبحث األول   

 اإلمام الدارقطني ونقده أحاديث الصحيحين : المطمب األول

الدارقطني رغـ اعتبار الصحيحيف مجمع عمى ) :(دراسات محمدية) في كتابو قاؿ جكلدتسيير
كتب . . صحتيما، فمـ يسمما مف النقد، ىناؾ كـ ال بأس بو مف أدب النقد المكجو لمصحيحيف

نشير . . فييا ضعؼ  حديثمائتي، أثبت فيو كجكد (االستدراؾ كالتتبع)كتاب  (ػق385)الدارقطني ت 
كالحنابمة يقركف بصالحيتو ( مسح الخفيف (50)كضكء رقـ : 5الحاشية )إلى حديث في البخارم 

إنو : )عف ىذا الحديث (390)ت ( قاضي سرجكسا)، قاؿ األصيمي (8رحمة األمة ص: الصفدم)
كأقؿ دىشة أف  (325، ص 1القسطالني ج: 6الحاشية )تقرير خاطيء ال يذكر عند الركاة المكثكؽ بيـ 

فالسفة مثؿ األشعرم الباقالني يتبعو إماـ الحرميف الجكيني كالغزالي، يرفضكف حديثان عند البخارم 
القسطالني : 2الحاشية )غير صحيح : ، كقالكا عنو(81، آية 9، سكرة 155تفسير رقـ : 1الحاشية )
ىذا المكقؼ المتحرر نحك محتكيات الصحيحيف قد استمر إلى كقت كاف فيو احتراـ صحيح  (173، 7ج

في أف يقكؿ عف نص في  (ىػ804)البخارم ال يجارم احتراـ األعماؿ األخرل، كلـ يتردد ابف الممقف 
، (40، ص 8القسطالني ج: 4الحاشية )ىذا قكؿ غريب لك أف البخارم لـ يذكره لكاف أفضؿ  :البخارم

كاف االحتراـ لمكتاب ككؿ كلكف ليس لسطكره المنفردة كفقراتو، كليذا االحتراـ جذكر في إجماع األمة 
بأف ما ركاه الشيخاف  ( ىػ643)، يقكؿ الشيخ ابف الصالح ت 260مقدمة ابف خمدكف ص : 5الحاشية)

، كأف العمـ القاطع يتبع منو، كلكف باحثيف عف الحقيقة كمعظـ (مقطكع بصحتو)أك أحدىما ىك صحيح 
إف الظف ىك األصؿ، طالما أف التكاتر لـ يتأكد، ىذه : في األمر؛ كيقكلكف (الشيخ)الدارسيف يناقضكف 

 (10) (. تقريب: 7الحاشية  الكممات لمنككم

كليذا نجد مثالن أف الدارقطني المتكفى سنة ): (دائرة المعارؼ اإلسالمية)كقاؿ جكلدتسيير في
 (11) (ـ صنؼ كتابان دلؿ فيو عمى ضعؼ مائتي حديث أكردىا البخارم كمسمـ995= ق 385

                                                           

 . 237- 236دراسات محمدية ص  (10)

ىذا غير صحيح، : كعمؽ الشيخ أحمد شاكر عمى كالـ جكلدتسيير بقكلو. 343، ص 7دائرة المعارؼ اإلسالمية ج (2 )
بأنيما خالفا فييما شرطيما، كىك اختيار أعمى درجات  (البخارم كمسمـ)فإف الدارقطني إنما عمؿ أحاديث في الصحيحيف 

الصحة في اإلسناد ، أك بأف بعض أسانيد الحديث الذم ينقده في نظره أصح مف اإلسناد الذم ركاه البخارم كمسمـ، كلـ 
= يتفؽ المحدثكف عمى ضعؼ أم حديث في ىذيف الكتابيف، بؿ اتفقكا عمى 

 (. أف البخارم كمسممان مقدماف عمى أىؿ عصرىما كمف بعدىـ مف أئمة ىذا الفف في معرفة الصحيح مف غير الصحيح= 
 . 343، ص 7انظر كالـ أحمد شاكر في التعميؽ عمى جكلدتسيير في دائرة المعارؼ اإلسالمية ج
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في دائرة  (الحديث)، كالمادة التي كتبيا بعنكاف (دراسات محمدية) ذكر جكلدتسيير في كتابو 
المعارؼ اإلسالمية مكقؼ العمماء مف أحاديث الصحيحيف ،  كأشار إلى أف طائفة مف العمماء كاإلماـ 
ماـ الحرميف، كالغزالي، كابف الممقف كغيرىـ قد انتقدكا أحاديث فييما ،  كأف  الدارقطني، كالباقالني، كا 

مائتي حديث مف أحاديثيما ، بينما ذىبت طائفة أخرل إلى القكؿ بأف أحاديث  (200)الدارقطني ضعؼ 
كقبؿ الخكض في . (اإلماـ أبك عمرك بف الصالح)الصحيحيف مقطكع بصحتيا، كممف قاؿ بيذا القكؿ 

أم - بياف ىذه المسألة البد مف اإلشارة إلى أف العمماء اتفقكا عمى تمقي األمة ليذيف الكتابيف
بالقبكؿ سكل أحرؼ يسيرة؛ كمع ذلؾ لـ يمنع ىذا مف نقدىما ، كأشيرىنا إلى بعض - الصحيحيف 

 : الدراسات التي عنيت بنقد أحاديث في الصحيحيف  منيا 

 كتابو في ( ىػ317)أبك الفضؿ محمد بف الحسيف بف محمد بف عماراليركم الشييد ت - 1
 .   انتقد أكثر مف ثالثيف حديثان فيو – أم صحيح اإلماـ مسمـ – (عمؿ األحاديث في كتاب الصحيح)

حيث انتقد فييما أكثر  (كالتتبع)، ك (اإللزامات) في كتابيو ( ىػ385)الحافظ الدارقطني ت- 2
 . مف مائتي حديث مف أحاديث الصحيحيف

انتقد فيو بعض أحاديث في (االستدراؾ)في كتابو  (ػق400)أبك مسعكد الدمشقي ت- 3
 . الصحيحيف 

تقييد ) يوفي كتاب (ػق498)أبك عمي حسيف بف محمد بف أحمد الغساني كيعرؼ بالجياني ت - 4
ككتابو . (قسـ العمؿ في الصحيحيف)خصص القسـ الثاني مف كتابو  حيث (الميمؿ كتمييز المشكؿ

 . (التنبيو عمى األكىاـ الكاردة في الصحيحيف)

 . (األحكاـ الكسطى)في كتابو  (ػق581)الحافظ أبك محمد عبد الحؽ اإلشبيمي ت - 5

(.  بياف الكىـ كاإليياـ الكاقعيف في كتاب األحكاـ)في كتابو  (ىػ628)أبك الحسف القطاف ت - 6

غير أف ىذا النقد المكجو ألحاديث الصحيحيف؛ كاف مكضع نزاع كخالؼ بيف العمماء فيؿ كاف 
بأف العمماء انقسمكا في ىذه : ىذا النقد نقدان قادحان  ؟ أـ أنو غير قادح ؟ كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ أقكؿ

 : المسألة إلى قسميف

طائفة كبيرة مف العمماء ذىبت إلى أف النقد المكجو ألحاديث الصحيحيف غير : القسـ األكؿ. أ
العقيمي، كالنككم، كأبك عمرك بف الصالح، كابف كثير، )قادح فييا ، كممف ذىب إلى ىذا الرأم  

حمزة . محمكد الطحاف، ك د. كالعراقي، كابف حجر العسقالني، كالسخاكم، كالشيخ أحمد شاكر، كد
. (المميبارم 
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 : كفيما يمي ذكر ألقكاليـ 

عمي بف )لما ألؼ البخارم كتاب الصحيح عرضو عمى ): قاؿ العقيمي : (اإلماـ العقيمي )- 1 
كتابؾ صحيح إال أربعة : كغيرىـ فامتحنكه ككميـ قاؿ (المديني، كيحيى بف معيف، كأحمد بف حنبؿ

  (12) (. كالقكؿ فييا قكؿ البخارم كىي صحيحة: قاؿ العقيمي. أحاديث

أما اإلماـ النككم فإنو ذىب إلى أف الصحيحيف أصح الكتب بعد القرآف  (اإلماـ النككم)- 2
صحيح البخارم، ثـ مسمـ، كىما أصح : أكؿ مصنؼ في الصحيح المجرد): يقكؿ اإلماـ النككم. الكريـ

  (13) (. الكتب بعد القرآف

 : (أبك عمرك بف الصالح)- 3

كأعالىا األكؿ كىك الذم يقكؿ ): تكمـ اإلماـ ابف الصالح عمى أقساـ الحديث الصحيح ثـ قاؿ
يطمقكف ذلؾ كيعنكف بو اتفاؽ البخارم كمسمـ ال اتفاؽ  (صحيح متفؽ عميو ): فيو أىؿ الحديث كثيران 

األمة عميو، كلكف اتفاؽ األئمة عميو الـز مف ذلؾ كحاصؿ معو؛ التفاؽ األمة عمى تمقي ما اتفقا عميو 
مندرج مف  (مسمـ)أك  (البخارم)القكؿ بأف ما انفرد بو : كىذه نكتة نفيسة نافعة كمف فكائدىا. . . بالقبكؿ

قبيؿ ما يقطع بصحتو لتمقي األمة كؿ كاحد مف كتابييما بالقبكؿ عمى الكجو الذم فصمناه مف حاليما 
كغيره، كىي معركفة  (كالدارقطني)فيما سبؽ سكل أحرؼ يسيرة تكمـ عمييا بعض أىؿ النقد مف الحفاظ 

  (14) (. عند أىؿ ىذا الشأف

بقكلو  (سكل أحرؼ يسيرة)عقب الحافظ العراقي عمى قكؿ ابف الصالح : الحافظ العراقي- 4
  (15) (. كمع ذلؾ فميست بيسيرة بؿ ىي مكاضع كثيرة جمعتيا في تصنيؼ مع الجكاب عنيا)

خصص اإلماـ ابف حجر العسقالني فصالن خاصان : (اإلماـ ابف حجر العسقالني)- 4
كخمص إلى نتيجة مفادىا أنيا  (المقدمة)أك  (ىدم السارم)لألحاديث المنتقدة عمى البخارم في كتابو 

كقبؿ الخكض فيو ينبغي ) :يقكؿ اإلماـ ابف حجر العسقالني . أحاديث صحيحة كالقميؿ منيا ضعيؼ
ف كاف أكثرىا ال يقدح في أصؿ مكضكع الكتاب فإف جميعيا  لكؿ منصؼ أف يعمـ أف ىذه األحاديث كا 

                                                           

 . 7، كىدم السارم ص 46، ص 9 تيذيب التيذيب ج (12 )

 26التقريب كالتيسير ص  (2)

  10مقدمة ابف الصالح ص  (1)

كأف مسكدة ىذاالتصنيؼ ضاعت، كقد طاؿ بحثي عنيا، ): قاؿ الحافظ ابف حجر. 29- 28التقييد كاإليضاح ص  (2)
 (. كسؤالي مف الشيخ فمـ أظفر بيا، ثـ حكى كلده أنو ضاع منيا كراساف أكالف فكاف ذلؾ سبب إىماليا كعدـ انتشارىا

 . 71، ص 1، كشرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة كالتذكرة ج132، 131، ص 1انظر تكضيح األفكار ج
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بؿ أكثرىا الجكاب عنو ظاىر، كالقدح فيو ( يعني العمؿ)كليست كميا قادحة : )كقاؿ (كارد مف جية أخرل
  (16) (مندفع، كبعضيا الجكاب عنو محتمؿ، كاليسير منو في الجكاب عنو تعسؼ

أىؿ الصنعة ): نقؿ اإلماـ السخاكم عف أبي إسحاؽ اإلسفرائيني قكلو: (اإلماـ السخاكم)- 5
مجمعكف عمى أف األخبار التي اشتمؿ عمييا الصحيحاف مقطكع بصحة أصكليا كمتكنيا، كال يحصؿ 

ف حصؿ فذلؾ اختالؼ في طرقيا كركاتيا، قاؿ فمف خالؼ حكمو خبران منيا، : الخالؼ فييا بحاؿ، كا 
  (17)(. كليس لو تأكيؿ سائغ لمخبر نقضنا حكمو؛ ألف ىذه األخبار تمقتيا األمة بالقبكؿ

 إلى أف نقد اإلماـ – رحمو اهلل تعالى –ذىب الشيخ أحمد شاكر : (الشيخ أحمد شاكر)- 6
الدارقطني ألحاديث الصحيحيف كاف مف باب أف ىذه األحاديث لـ تبمغ في الصحة الدرجة العميا التي 
التـز بيا كؿ كاحد منيما في كتابو، أك أف بعض أسانيد الحديث الذم ينقده في نظره أصح مف اإلسناد 

يقكؿ الشيخ . الذم ركاه البخارم كمسمـ، كلـ يتفؽ المحدثكف عمى ضعؼ أم حديث في ىذيف الكتابيف
الحؽ الذم ال مرية فيو عند أىؿ العمـ بالحديث مف المحققيف، كمف اىتدل بيدييـ ): أحمد شاكر 

نما : كتبعيـ عمى بصيرة مف األمر أف أحاديث الصحيحيف كميا ليس في كاحد منيا مطعف أك ضعؼ؛ كا 
انتقد الدارقطني كغيره مف الحفاظ بعض األحاديث عمى معنى أف ما انتقدكه لـ يبمغ في الصحة الدرجة 

فال . كأما صحة الحديث في نفسو فمـ يخالؼ أحد فييا. العميا التي التزميا كؿ كاحد منيما في كتابو
كتتبع األحاديث . ييكلنؾ إرجاؼ المرجفيف، كزعـ الزاعميف أف في الصحيحيف أحاديث غير صحيحة

التي تكممكا فييا، كانقدىا عمى القكاعد الدقيقة التي سار عمييا أئمة أىؿ العمـ، كاحكـ عف بينة كاهلل 
  (18). اليادم إلى سكاء السبيؿ

الطحاف أف ما كجو إلى أحاديث الصحيحف مف نقد ال يعدك . أشار د: (محمكد الطحاف. د)- 7
. يقكؿ د. ككنيا أمكران فنية يعرفيا أىؿ الحديث كالعمؿ، كأف أصكؿ ىذه األحاديث كمتكنيا صحيحة

إذف فاإلجماع في نياية األمر حاصؿ عمى القطع بصحة أصكؿ كمتكف األحاديث التي في ): الطحاف 
نما في أمكر فنية يعرفيا . الصحيحيف كالخالؼ في اليسير منيا ليس في تصحيحيا أك عدـ ثبكتيا؛ كا 

أىؿ كؿ فف، فكؿ ما يشار اآلف مف القكؿ بأنو يكجد بعض األحاديث الضعيفة في الصحيحيف إنما ىك 
  (19) (. تشكيش لبمبة أفكار الناشئيف كالباحثيف

                                                           

 . 383، 346ىدم السارم ص  (3)

 . 51- 50، ص 1فتح المغيث ج (4)

 . 33الباعث الحثيث ص  (1)

 . 211أصكؿ التخريج كدراسة األسانيد ص  (2)
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المميبارم بيف األحاديث التي يذكرىا اإلماماف البخارم كمسمـ . فرؽ د: حمزة المميبارم. د- 8 
في صحيحييما في األصكؿ أك المتابعات، كبيف دقة الشيخيف في تصحيح األحاديث كتعميميا، كأف 
الدراقطني كغيره مف العمماء الذيف انتقدكا أحاديث في الصحيحيف أنيـ أرادكا إبراز الفكائد النقدية التي 

تكمف في صنيعيما، كأف ىذيف الكتابيف مف أصح ما صنفو البشر، كأنيـ لـ يتحصمكا مف خالؿ تتبعيـ 
  (20). عمى جانب اإلخالؿ إال في عدد قميؿ

لإلماـ  (التتبع)ك  (اإللزامات )الكداعي بتحقيؽ كدراسة كتابي . قاـ د: مقبؿ الكداعي.  د– 9
 . الدارقطني كخمص إلى نتيجة مفادىا أف غالب ىذه االستدراكات في الصناعة الحديثية

ليعممكا أف غالب ىذه االستدراكات في الصناعة الحديثية ليست . . . . . ): الكداعي . قاؿ د
  (21)(. في أصؿ المتف

طائفة مف العمماء ذىبت إلى أف النقد المكجو ألحاديث الصحيحيف نقد قادح : القسـ ااآلخر. ب
أبك الفضؿ ابف الشييد، كالدارقطني ، كأبك مسعكد الدمشقي، )فييا ، كممف ذىب إلى ىذا الرأم 

 . (كالجياني، كعبد الحؽ اإلشبيمي ، كأبك الحسف القطاف، كابف حـز

 ما أخرجو في الصحيح، كتارة – أم ابف القطاف –كتارة يضعؼ ): إبراىيـ الغمارم. يقكؿ د
عمؿ ابف القطاف كثيران مف أحاديث . . . . . . إف ما صححو البخارم ىك كغيره يجب النظر فيو: يقكؿ

الصحيحف أك أحدىما بالطعف في رجؿ في إسناد مف أسانيدىما، كاعتبر الحديث المتكمـ فيو إما 
ما حسنان، كىكيعؿ الصحيح بالحسف   (22)(. ضعيفان، كا 

كما كجدنا لمبخارم كمسمـ في كتابييما شيئان ال يحتمؿ مخرجان إال ): يقكؿ اإلماـ ابف حـز
حديثيف لكؿ كاحد منيما حديث تـ عميو في تخريجو الكىـ مع اتقانيما كحفظيما فذكر عند البخارم 

. اآلفة مف شريؾ: حديث شريؾ، عف أنس في اإلسراء أنو قبؿ أف يكحى إليو كفيو شؽ صدره، كقاؿ
كاف المسممكف : كالحديث الثاني عند مسمـ حديث عكرنة بف عمار، عف أبي زميؿ، عف ابف عباس قاؿ

عندم أحسف العرب كأجممو أـ : ال ينظركف إلى أبي سفياف كال يقاعدكنو فقاؿ لمنبي ثالث أعطينيف قاؿ
ىذا مكضكع الشؾ في كضعو، كاآلفة : قاؿ ابف حـز (نعـ الحديث: حبيبة بف أبي سفياف أزكجكيا قاؿ

                                                           

 . 50 – 48عبقرية اإلماـ مسمـ ص  (1)

 . 6اإللزامات كالتتبع ص  (2)

، 316، ص 2عمـ عمؿ الحديث مف خالؿ كتاب الكىـ كاإليياـ الكاقعيف في كتاب األحكاـ ألبي الحسف بف القطاف ج (1)
347 . 
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 (23) (. فيو مف عكرمة

 – األحاديث المنتقدة عمى الصحيحيف –بعد ىذا العرض ألقكاؿ العمماء في ىذه المسألة : قمت
؟  ( حديث في الصحيحيفائتيإف اإلماـ الدارقطني ضعؼ ـ): بقكلو- جكلدتسيير - ماذا كاف يقصد 

الظاىر أف جكلدتسيير تناقض في ىذه   أـ أنو انتقدىا ؟؟ أف الدارقطني ضعؼ أحاديثيما فيؿ أراد
الخالؼ بيف العمماء في ىذه المسألة، ثـ يعكد في  (دراسات محمدية)المسألة فتراه يذكر في كتابو 

إلى بأف الدارقطني ضعؼ مائتي حديث في  (مادة الحديث) (دائرة المعارؼ اإلسالمية )مقالتو في 
فالظاىر أنو أراد التمبيس كالتضميؿ عمى القارمء شأنو شأف غيره مف المستشرقيف في . الصحيحيف

يقكالف  (العراقي ، كابف حجر)تمبيساتيـ عمى الناس، كمع ذلؾ فقد كجدت قكليف لكؿ مف الحافظيف 
 (كفي الصحيح بعض شيء قد ركم مضعؼ): بتضعيؼ ىذه األحاديث المنتقدة يقكؿ الحافظ العراقي

  فيكنقؿ ابف الكزير عف البقاعي. (24)بالنصب عمى الحالية  (مضعىفان )بالرفع صفة لبعض، كفي نسخة 
إف الدارقطني ضعؼ مف أحاديثيما مائتيف - أم ابف حجر - : قاؿ شيخنا: قكلو (النكت الكفية) كتابو

كقد : ، قاؿ(100)، كانفرد مسمـ بمائة (30)، كاشتركا في ثالثيف (80)كعشرة يختص البخارم بثمانيف 
  (25) . (ضعؼ غيره أيضان غير ىذه األحاديث

كسكاء كنا مع الفريؽ األكؿ القائميف بصحة أحاديث الصحيحيف ، كأف نقد الدارقطني ألحاديث 
فييما كاف مف باب الصناعة الحديثة ال مف باب تضعيفيا، أك كنا مع الفريؽ اآلخر القائميف بتضعيؼ 
أحاديث في الصحيحف ، فإف ىذا النقد يدؿ داللة كاضحة عمى مدل عناية المحدثيف بالسنة النبكية، 
كالمنيجية النقدية التي سمكيا المحدثكف في دراستيـ لمحديث النبكم، كأنو ال عصمة لشيء إال لكتاب 

اهلل، كما صح عف رسكؿ اهلل، كفي ىذا رد الفتراءات المستشرقيف كأتباعيـ الزاعميف بأف المحدثيف قبمكا 
كعمينا أف ال ننخدع بأقكاؿ المستشرقيف فجكلدتسيير يقر في كالمو . األخبارعمى عالتيا دكف تمحيص

 . السابؽ بكجكد دراسات نقدية ألحاديث الصحيحيف، ثـ يعكد ليطعف في اإلماـ البخارم كصحيحو

كفي الختاـ فإنني مع الدراسات النقدية اليادفة ألحاديث الصحيحيف كغيرىا مف األحاديث كلكف 
 : ضمف القيكد كالشركط  التالية

أف يككف الناقد ممف أحاط بعمـك الركاية كالدراية، كتكافرت فيو أىمية الحكـ عمى األحاديث - 1 
                                                           

، كفتح المغيث 70، ص 1، شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة كالتذكرة ج129-128، ص 1تكضيح األفكار ج (2)
 . 52، ص 1ج

 . 52، ص 1، فتح المغيث ج70، ص1فتح الباقي عمى ألفية العراقي ج (24)

 . 128، ص 1تكضيح األفكار ج (25)
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 . تصحيحان كتضعيفان 

القكاعد كالقكانيف التي كضعيا المحدثكف في - في الحكـ عمى الحديث- أف يسمؾ الناقد - 2
 . دراستيـ لممركيات

مف خالؿ محاكمتيا إلى العقؿ فقط كما - قبكالن كردان - أف ال يككف الحكـ عمى األحاديث- 3
 . ىكحاؿ كثير مف الدراسات المعاصرة 

 شبيات جولدتسيير وطعونو في صحيح اإلمام البخاري : المبحث الثاني

 : وفيو المطالب التالية 

 .التحريفات في صحيح البخاري : المطمب األول

نذكر كذلؾ الدس في صحيح البخارم، فمف ذلؾ ركاية عف الجاىمية ذكرىا ): قاؿ جكلدتسيير
الجمع )في كتابو  (ىػ488)مف البخارم، كقد ذكر ذلؾ الحميدم ت  (ىػ400)أبك مسعكد الدمشقي ت 

، كليس في كؿ (فيما يتعمؽ بأياـ الجاىمية)كقد بحثنا األمر ككجدناه في بعض النسخ  (بيف الصحيحيف
: ، الحاشية(المقحمات)النسخ إنو مف الممكف أف يككف لتمؾ الفقرات التي دست عمى نص البخارم 

( 26)( 290، ص 2الدميرم القرد ج

كيميؿ النساخ المتحيزكف في عدـ اىتماميـ بقضايا الساللة كالنسب إلى رغبتيـ في ترؾ ): كقاؿ
األسماء، كشيخ البخارم قاؿ عندما كصؿ إلى الكممة الناقصة في نص محمد بف جعفر، أم نصو يكجد 

 المفسر لمحديث فيـ ىذا كما لك كففي نصو كؿ (كممات شيخو)بياض، كقد زكد البخارم ىذه الكممات 
 القسطالني، ج 4: الحاشية)تأتي بعد أبي كبذلؾ يجعؿ النبي يمعف عائمة أبي بياض  (بياض)أف كممة 

 (27)([14، ص 9

 في صحيح اإلماـ البخارم بعدـ سالمة نصو ، ككقكع التحريفات  جكلدتسيير طعف المستشرؽ
.   ،  كالتصحيفات فيو 

 . عدـ سالمة النص في صحيح البخارم : الرد عمى الشبية األكلى: أكالن 

كقكع الدس كالتحريؼ في صحيح اإلماـ البخارم؛ مما يعني عدـ  جكلدتسيير زعـ المستشرؽ
:  سالمة نصو ، كاستدؿ عمى ذلؾ بحديثيف ىما 

                                                           

 . 226دراسات محمدية ص  (1)

 . 219ص دراسات محمدية ( 27)
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 (. رأيت في الجاىمية قردة، اجتمع عمييا قردة قد زنت، فرجمكىا):  الحديث األكؿ 
  . (ليسوا بأوليائي  ..............  إن آل أبي ): الحديث الثاني 

 (.رأيت في الجاىمية قردة، اجتمع عمييا قردة قد زنت، فرجمكىا):  دراسة الحديث األول 

حدثنا نعيـ بف حماد، حدثنا ىشيـ، عف حصيف، عف :  اإلماـ البخارم في صحيحو قاؿركل
 (28).رأيت في الجاىمية قردة، اجتمع عمييا قردة قد زنت، فرجمكىا فرجمتيا معيـ: عمرك بف ميمكف قاؿ

الحميدم، ) استدؿ جكلدتسيير بيذا الحديث عمى كقكع التحريؼ في صحيح البخارم ناقالن عف 
:  تضعيفيـ ليذا الحديث ، كأجمؿ طعكنيـ بما يمي  (كالدميرم  ، كابف عبد البر 

 ( .  29 )إنو ليس في جميع نسخ البخارم : قكؿ الحميدم - 1

قامة الحدكد عمييا : قكؿ ابف عبد البر - 2 . إنو منكر ؛ ألف فيو إضافة الزنا إلى البيائـ ، كا 
:  قمت في الرد عمى ىذه الطعكف ما يمي 

استدالؿ جكلدتسيير كغيره بيذا الحديث لمطعف في صحيح البخارم بإيراده المنكرات في - 1
نما ىك أثر  صحيحو غير صحيح ، فيذا الخبر الذم ذكره البخارم ليس بحديث مرفكع إلى النبي ، كا 

.   ، كىك ما يسمى بالمقطكع عند المحدثيف  ( 30 ) (عمرك بف ميمكف األكدم  )مف كالـ 

                                                           

، ص 7ج  (3849)باب القسامة في الجاىمية حديث رقـ  (27)باب رقـ – كتاب مناقب األنصار– فتح البارم (28)
، 103، ص 2الدميرم ج–  حياة الحيكاف 182، ص 1، كالتاريخ الصغير ج367، ص 6، التاريخ الكبير ج156

.  543، ص2االستيعاب ج

رأيت في الجاىمية قردة : - حكى أبك مسعكد أف لو في الصحيح حكاية مف ركاية حصيف عنو قاؿ): قاؿ الحميدم( 1)
كذا حكاه أبك مسعكد، كلـ يذكر في أم مكضع أخرجو البخارم مف كتابو، . اجتمع عمييا قردة، قد زنت فرجمتيا معيـ

 شيء مفأصالن كليس في ركاية النعيمي عف الفربرم  فبحثنا فكجدناه في بعض النسخ ال في كميا، قد ذكر في أياـ الجاىمية
، ص 3انظر الجمع بيف الصحيحيف ج  (. ىذا الخبر في القردة، كلعميا مف المقحمات التي أقحمت في كتاب البخارم

، 7ج  (3849)باب القسامة في الجاىمية حديث رقـ  (27)باب رقـ – كتاب مناقب األنصار– ، كفتح البارم490
 160ص

أدرؾ : أبكيحيى الككفي مف أكد بف صعب بف سعد العشيرة مف مذحج: عمرك بف ميمكف األكدم، أبك عبد اهلل، كيقاؿ ( 2)
كقاؿ إسحاؽ بف منصكر، عف يحيى بف . ذكره محمد بف سعد في الطبقة األكلى مف أىؿ الككفة. الجاىمية، كلـ يمؽ النبي

: ككفي، تابعي، ثقة، جاىمي، كقاؿ أبك بكر بف عياش، عف أبي إسحاؽ: كقاؿ العجمي. ككذلؾ قاؿ النسائي. ثقة: معيف
كاف عمرك بف ميمكف، إذا دخؿ : أبيو كقاؿ يكنس بف أبي إسحاؽ عف. كاف أصحاب النبي يرضكف بعمرك بف ميمكف

كقاؿ . حج عمرك بف ميمكف ستيف مف بيف حجة كعمرة: كقاؿ شعبة، عف أبي إسحاؽ- عزكجؿ– المسجد فرؤم ذكر اهلل
مات عمرك بف ميمكف : حدثنا أصحابنا قالكا: حج مئة حجة كعمرة، كقاؿ ىاركف بف حاتـ: إسرائيؿ، عف أبي إسحاؽ
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ٍمع بىٍيف ):  أما قكؿ الحميدم فقد رده اإلماـ ابف حجر بقكلو - 2 ٍيًدٌم ًفي اٍلجى مى كىأىٍغرىبى اٍلحي
اًرٌم، كىأىفَّ أىبىا مىٍسعيكد كىٍحده ذىكىرىهي ًفي  قىعى ًفي بىٍعض نيسىخ اٍلبيخى ًديث كى ـى أىفَّ ىىذىا اٍلحى ٍيًف فىزىعى ًحيحى " الصَّ

اًرمٌ : قىاؿى " اأٍلىٍطرىاؼ  مىة ًفي ًكتىاب اٍلبيخى اًديث اٍلميٍقحى اًرٌم أىٍصالن فىمىعىمَّوي ًمٍف اأٍلىحى لىٍيسى ًفي نيسىخ اٍلبيخى . كى
كىفىى ًبًإيرىاًد أىًبي ذىٌر  مىٍييىا، كى قىٍفنىا عى كؿ الًَّتي كى ًديث مذكرك ًفي ميٍعظىـ اأٍليصي ا قىالىوي مىٍرديكد، فىًإفَّ اٍلحى مى كى

اًعيًمٌي كىأىًبي نيعىٍيـ  ٍسمى كىذىا ًإيرىاد اإٍلً ة، كى جَّ ٍبًرٌم حي ٍف اٍلفىرى ٍتًقًنيفى عى ثىة اأٍلىًئمَّة اٍلمي اًفظ لىوي عىٍف شيييكخو الثَّالى اٍلحى
ًديث الًَّذم  كىذىا اٍلحى ـٍ سىقىطى ًمٍف ًركىايىة النَّسىًفٌي كى ٍيًيمىا كىأىًبي مىٍسعيكد لىوي ًفي أىٍطرىافو، نىعى ًفي ميٍستىٍخرىجى

مىى ًركىايىة النَّسىًفٌي ًعدَّة  ٍبًرٌم، فىًإفَّ ًركىايىتو تىًزيد عى ـ ًمٍف ذىًلؾى أىٍف الى يىكيكف ًفي ًركىايىة اٍلفىرى بىٍعده، كىالى يىٍمزى
ًفيمىا سىيىٍأًتي ى كى مىى كىًثير ًمٍنيىا ًفيمىا مىضى اًديث قىٍد نىبٍَّيت عى كىأىمَّا  - . . .   ًإٍف شىاءى المَّو تىعىالىى -أىحى

ٍكـ ًبتىٍصًحيًح  مىٍيًو اٍلعيمىمىاء ًمٍف اٍلحي ا لىٍيسى ًمٍنوي فىيىذىا يينىاًفي مىا عى اًرٌم مى ًحيح اٍلبيخى تىٍجًكيزه أىٍف ييزىاد ًفي صى
يُّؿ  مىى أىنَّوي مىٍقطيكع ًبًنٍسبىًتًو ًإلىٍيًو، كىىىذىا الًَّذم قىالىوي تىخى ًمٍف ًاتِّفىاقيـٍ عى اًرٌم ًفي ًكتىابو، كى دىهي اٍلبيخى ا أىٍكرى ًميع مى جى

ازى ًفي  ازى ًفي كىاًحد الى ًبعىٍيًنًو جى ًحيح، أًلىنَّوي ًإذىا جى ا ًفي الصَّ ًميًع مى ثيكؽ ًبجى فىاًسد يىتىطىرَّؽ ًمٍنوي عىدىـ اٍلكي
ا ًفي اٍلًكتىاب اٍلمىٍذكيكر، كىاتِّفىاؽ اٍلعيمىمىاء يينىاًفي ذىًلؾ ثيكؽ ًبمى دو اٍلكي  (31) . (كيٌؿ فىٍرد فىٍرد، فىالى يىٍبقىى أًلىحى

فقد . إنو منكر ؛ ألف فيو إضافة الزنا إلى غير مكمؼ إضافة الزنا : أما قكؿ ابف عبد البر- 3
نىا كىالرٍَّجـ أىٍف يىكيكف ) : أيضان بقكلو  ابف حجررده كرىة الزِّ كرىة اٍلكىاًقعىة صي ـ ًمٍف كىٍكف صي كىأيًجيبى ًبأىنَّوي الى يىٍمزى

مىى  مىٍيًو ًلشىبىًيًو ًبًو، فىالى يىٍستىٍمًزـ ذىًلؾى ًإيقىاع التٍَّكًميؼ عى ا أيٍطًمؽى ذىًلؾى عى نَّمى دِّا، كىاً  ًقيقىة كىالى حى ذىًلؾى ًزننا حى
يىكىاف  (32).اٍلحى

 

حدثنا نعيـ بف حماد ، كركاه في التاريخ : الحديث ركاه البخارم مكصكالن في صحيحو قاؿ - 4    
ادىتيوي أىٍف يىٍذكير ): قاؿ ابف حجر. الكبير تعميقان قاؿ نعيـ بف حماد  كالن بىٍؿ عى اًرٌم مىٍكصي رِّج لىوي اٍلبيخى قىؿَّ أىٍف ييخى كى

ٍنوي ًبًصيغىًة التٍَّعًميؽ قىعى ًفي ًركىايىة اٍلقىاًبًسٌي . عى كى دَّثىنىا أىبيك نيعىٍيـ"كى مىط" حى بىوي بىٍعضيـٍ كىىيكى غى كَّ  فإف (33)(. كىصى
 . ، فالمعمؽ ليس عمى شرطو(تعميقان )كانت الطريقة الثانية ثابتة 

                                                                                                                                                                                     

، ص 22، كتيذيب الكماؿ ج543، ص 2، كاالستيعاب ج367، ص 6انظر التاريخ الكبير ج. األكدم سنة أربع كسبعيف
267 

 

 . 161، 160 -156، ص 7فتح البارم ج  (31)

 .  المصدر السابؽ(32)

 . 160، ص 7ج  (3849)حديث رقـ - باب القسامة في الجاىمية- 27– كتاب مناقب األنصار – فتح البارم  (33)
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 :                      كفي الختاـ أقكؿ في الرد عمى جكلدتسيير ما يمي

 كاف جكلدتسيير أمينان في النقؿ لذكر ما قالو القسطالني في الرد عمى المضعفيف ليذا لك.  أ
 إال أنو أخذ مف النص ما يخدـ أغراضو كأىدافو –مع العمـ بأنو نقؿ مف كتاب إرشاد السارم - الخبر 

 . كىكالطعف في صحيح البخارم

.   ألف المعمؽ ليس عمى شرطوفال اعتراض عميو؛ ترجح أف الخبر ركاه البخارم تعميقان إف . ت

مف المخضرميف، كليس  (عمرك بف ميمكف)أراد البخارم مف ذكر ىذا الخبر إثبات أف . ث
.  بصحابي

 
  (. َلْيُسوا ِبَأْوِلَياِئي. . . ِإنَّ آَل َأِبي)حديث : الحديث الثانيدراسة 

دَّثىنىا شيٍعبىةي، ):  البخارم في صحيحو قاؿل رك ، حى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى ، حى بَّاسو ك ٍبفي عى دَّثىنىا عىٍمري حى
ك ٍبفى اٍلعىاًص قىاؿى  ، أىفَّ عىٍمرى اًزـو ٍف قىٍيًس ٍبًف أىًبي حى ، عى اًلدو اًعيؿى ٍبًف أىًبي خى ٍف ًإٍسمى سىًمٍعتي النًَّبيَّ ًجيىارنا : عى

ٍيرى ًسرٍّر يىقيكؿي  ك: غى ًليِّيى المَّوي : ًإفَّ آؿى أىًبي قىاؿى عىٍمره ٍعفىرو بىيىاضه لىٍيسيكا ًبأىٍكًليىاًئي، ًإنَّمىا كى مًَّد ٍبًف جى ًفي ًكتىاًب ميحى
ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص قىاؿى  ، عىٍف عى ٍف قىٍيسو ٍف بىيىافو عى ٍبًد اٍلكىاًحًد، عى ٍنبىسىةي ٍبفي عى ٍؤًمًنيف، زىادى عى اًلحي اٍلمي سىًمٍعتي : كىصى

ٍبد المَّوً  ىىا يىٍعًني أىًصمييىا ًبًصمىًتيىا، قىاؿى أىبيك عى ـٍ رىًحـه أىبيمُّيىا ًببىالى لىًكٍف لىيي دي : النًَّبيَّ كى ًليىا أىٍجكى ًببىالى قىعى كى ىىا كىذىا كى ًببىالى
ىىا الى أىٍعًرؼي لىوي كىٍجينا ًببىالى ، كى حُّ  (34) (كىأىصى

  (الحديثالكالم عمى  )

  (بياض)في كتاب محمد بف جعفر   )قكؿ شيخ البخارم عمركبف عباس استشكؿ جكلدتسيير
صار المعنى بأف النبي يمعف عائمة أبي  (إف آؿ أبي بياص)كبذلؾ أم بقكلو : كقاؿ ،(ليسكا بأكليائي

 . بياض

 (إف آؿ أبي يعني فالنان )، كركاه مسمـ بمفظ  (إف آؿ أبي )ىذا الحديث ركاه البخارم بمفظ : قمت
 (. إف آؿ بني)، ككرد عند اإلسماعيمي بمفظ (ليسكا لي بأكلياء إنما كليي اهلل كصالح المؤمنيف

ىي مف بعض الركاة خشي أف  (إف آؿ أبي يعني فالنان )ىذه الكناية بقكلو :  قاؿ اإلماـ النككم

                                                           

، كركاه 419، ص 10ج (5990)باب تبؿ الرحـ ببالليا حديث رقـ  (14)باب رقـ – كتاب األدب – فتح البارم (34)
( 215)باب مكالة المؤمنيف كمقاطعة غيرىـ حديث رقـ – كتاب اإليماف- انظر شرح صحيح مسمـ– مسمـ في صحيحو

 . 87، ص3ج
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ما في حقو كحؽ غيره ، كاختمؼ العمماء في (35). يسميو فيترتب عميو مفسدة كفتنة إما في حؽ نفسو ، كا 
بنك )، كقاؿ ابف دقيؽ العيد (الحكـ بف أبي العاص)المقصكد بالمكنى عنو فقاؿ القاضي عياض ىك 

فغير إلى ( آؿ أبي طالب)، كقاؿ أبك بكر بف العربي ىـ (آؿ أبي العاص )، كقاؿ الدمياطي بأنو (أمية
  (36). نفسو (أبك طالب)يحتمؿ أف يككف المراد بآؿ أبي طالب: ، كقاؿ ابف حجر(آؿ أبي فالف)

 :  قمت في الرد عمى جولدتسيير ما يمي

لك كاف جكلدتسيير منصفان لفيـ مف ىذا النص مدل األمانة العممية التي يتحمى بيا - 1
 . المحدثكف؛حيث أدل شيخ البخارم الركاية كما سمعيا دكف زيادة أكنقصاف 

لك كاف جكلدتسيير أمينان في النقؿ ألخذ بقكؿ اإلماـ القسطالني حيث ذكر أف لفظة  - 2 
في كتاب )- ىك ابف عباس شيخ البخارم فيو  - قاؿ عمرك:  القسطالنيقاؿ. عمى الرفع (بياض)

بالرفع عمى الصكاب، أم مكضع أبيض بغير كتابة، كضعؼ ( بياض)يعني غندر  (بف جعفرامحمد 
الجر إذ يككف المعنى في كتاب محمد بف جعفر أف آؿ أبي بياض؛ ألنو ال يعرؼ في العرب قبيمة يقاؿ 

 (37) (. ليا أبك بياض فضالن عف قريش، كسياؽ الحديث يشعر بأنيـ مف قبيمتو كىي قريش

 

 . اختالف نسخ صحيح اإلمام البخاري: الرد عمى الشبية الثانية :  ثانياًا 

 األكثر استمراران، إذ إف الركاة كأنو كافظير التصحيؼ في كتب الحديث، ) : جكلدتسييرقاؿ 
ينقمكف ما سمعكه، كىذا عرضة لألخطاء، كما تـ تسميمو بخطئو يبقى دكف تغيير، رغـ أف مف حؽ المرء 

  (38) (. أف يشير إلى الخطأ حسب عممو (مف كاجبو)

ىناؾ ظكاىر كثيرة حدثت أثناء نقؿ نص البخارم، عناكيف األبكاب ىي ) : جكلدتسييركقاؿ
أم الحياة في الصحراء مثؿ البادية عند  (التعرب)في كتاب الفتف، باب . . األقؿ أمنان في التصحيؼ

، كىي غير مناسبة في ىذا (التعزب)، الحياة في الخارج بعيدان عف الكطف، أك كممة (التغرب)البخارم 
المعنى، كلكف يمكف أف تككف مرادفة ليا، ىذه األمثمة تحدث جزئيان كفساد حقيقي في النصكص، كلكف 
في تنكعيا تبيف أنيا محاكالت لتقديـ شيء أفضؿ، أك أكثر قبكالن، كنشارؾ رأم ناقد مسمـ أف الناسخيف 

                                                           

 . 87، ص 3شرح صحيح مسمـ ج (1)

 . 419، ص 1ج (5990)باب تبؿ الرحـ ببالليا حديث رقـ - 14 – كتاب األدب –فتح البارم  (2)

 . 13، ص 9إرشاد السارم ج  (37)

 . 223ص ، 9إرشاد السارم ج( 38)
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الجاىميف يتحممكف المسؤلية العظمى لحقيقة أف المرء غالبان ما كاف يجب عميو أف يفسر النص بطريقة 
  (39)( 509، 9، القسطالني ج1: الحاشية)مشكىة، /  ممتكية

طعف جكلدتسيير في سالمة النص عند اإلماـ البخارم في صحيحو فادعى كجكد التصحيفات 
ىذه األمثمة تحدث جزئيان كفساد حقيقي ): قاؿ جكلدتسيير-  التراجـ –فيو كبخاصة في عناكيف األبكاب

كنشارؾ رأم ناقد مسمـ أف : )، ثـ عزل ذلؾ إلى النساخ كركاة الصحيح قاؿ جكلدتسيير(في النصكص
 (. الناسخيف الجاىميف يتحممكف المسؤلية العظمى

 :  قمت في الرد عمى ىذه الشبية ما يمي

اختالفات منيا ما ىك في التراجـ،  (الجامع الصحيح)الشؾ أنو كقع في ركايات كنسخ - 1
كالحمؿ فييا عمى نقمة : قاؿ أبك عمي الجياني. كمنيا ما ىك في األحاديث، أك في بعض الكممات

كىذه ليست مف السمبيات التي يظف البعض أنيا مف المآخذ عمى . الكتابيف عف البخارم كمسمـ 
بؿ ىي أمر طبيعي يعطينا فكرة عف مدل الدقة كاألمانة العممية التي كاف يتميز بيا  (الجامع الصحيح)

 أنيا فركقات بسيطة في ضبط بعض – كاهلل أعمـ –، كالذم يظير لي (40).المحدثكف في تأليفيـ
عبد الغني عبد الخالؽ إلى نسخ . دكلقد أشار . الكممات، أك التراجـ ال تقدح في أصؿ الكتاب كمتنو

، أصدر السمطاف عبد الحميد الثاني أمره (ىػ1311)نو في سنة إ:  بقكلوالجامح الصحيح المطبكعة
 المعكؿ عمييا عند  -بطبع صحيح البخارم، عمى أف يعتمد في تصحيحو عمى النسخة اليكنينية

فطبع في بكالؽ . عرفت بالصحة، كشيرت الضبط أخرل  كعمى نسخ-ق المتأخريف في جميع ركايات
ثـ ذكر أشيرركاة الصحيح كىـ . بالشكؿ الكامؿ، كبيامشو تقييدات بفركؽ تمؾ النسخ (1311-1313)

ألصيمي، المستممي، الجرجاني، القابسي، اليركم، كريمة، أبك الكقت، ابف االحمىكم، الكشمييني، 
  (41). مالسمعاني، ابف عساكر، اليكنيف

 اإلمام البخاري والعباسيون : المطمب الثاني

زمف العباسييف عمؿ التأثير الرسمي جيده لمنع تعظيـ ذكر ابف ىند  في ) :قاؿ جكلدتسيير

                                                           

 . 226- 225ص ، 9ج  المصدر السابؽ(39)

 . 39، 11 دراسة كتحميؿ ص –ركايات كنسخ الجامع الصحيح  (1)

كقد اعتنى الحافظ شرؼ الديف أبك الحسف عمي بف شيخ ): قاؿ القسطالنيك، 246اإلماـ البخارم كصحيحو ص  (41)
اإلسالـ كمحدث الشاـ تقي الديف ابف محمد بف أبي الحسيف أحمد بف عبد اهلل اليكنيني الحنبمي بضبط ركاية الجامع 

. باب زكيمة مف القاىرة بظاىر بعض نسخ البخارمز بخارج كقابؿ أصمو المكقكؼ بمدرسة اقبغا آص بسكيقة الع. الصحيح
 . 40، ص1إرشاد السارم ج  (
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ككاف ىناؾ ضغط رسمي إلزالة أشياء مثؿ ىذه، فعمى سبيؿ المثاؿ أف البخارم، لـ يكف . .  . (معاكية)
يقدـ مناقب معاكية كأحاديث صحيحة، كلكف ىذه ككؿ ما يتصؿ بمدح األمكييف كاف يقمع كيتمؼ، 

 (42) (. كبالمقابؿ تـ التركيج كالنشر لعدد كبير مف األحاديث التي تذـ رجاؿ بني أمية

 أحاديث في مناقب – في صحيحو –ادعى المستشرؽ جكلدتسيير عدـ ذكر البخارم :  قمت
 .كخضكعو لرغبات العباسييف -  رضي اهلل عنو –معاكية 

 . عدـ ذكر البخارم في صحيحو أحاديث في مناقب معاكية : الرد عمى الشبية األكلى 

 : قمت في الرد عمى ىذه الشبية ما يمي

تعرض إلى كثير مف الطعف كالذـ مف قبؿ كثير مف -  رضي اهلل عنو –  معاكيةإف- 1
 رضي اهلل –، كال يخفى عمى أحد مف المسمميف أنو صحابي، كابف صحابي المستشرقيف كالمستغربيف

، ككاف أميران لممؤمنيف، كمف كتبة الكحي، ككاف صير النبي، كأكؿ مف ركب البحر مجاىدان - عنيما 
 . في سبيؿ اهلل، كفي عيده فتحت جزيرة قبرص، كغزا المسممكف اليند

سالمان؛ فإنو مف أكابر - رضي اهلل عنو – معاكية فإ- 2  مف أشرؼ الصحابة نسبان جاىمية كا 
قريش، كمف أقرب بطكنيـ إلى النبي؛ ألنو يجتمع معو في عبد مناؼ، ككاف لعبد مناؼ أربعة أكالد 

، كنكفؿ، -رضي اهلل عنيما - جد النبي، كالمطمب جد الشافعي، كعبد شمس جد عثماف، كمعاكية ىاشـ
نحف بنك ىاشـ كبنك ): كالثالثة األكؿ أشقاء لكف بنك األكليف لـ يفترقكا جاىمية كال إسالمان، كما قاؿ النبي

 (. المطمب لـ نفترؽ جاىمية كال إسالمان 

 . (43) مسمـ يحصحفي كما كتاب الكحي  كاف مف - رضي اهلل عنو – معاكية فإ- 3

كناىيؾ بيذه منقبة مدة خالفتو،  دمشؽ الشاـ تكلية الفاركؽ عمر بف الخطاب لو كالية- 4 
  (44). عظيمة مف مناقب معاكية

سىفي ٍبفي ):  البخارمقاؿ. ما يدؿ عمى فقيو كعممو- في صحيحو - ركل البخارم - 6 دَّثىنىا اٍلحى حى
ٍف اٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى قىاؿى  ًد، عى دَّثىنىا اٍلميعىافىى، عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف اأٍلىٍسكى ، حى ٍكعىةو، : ًبٍشرو أىٍكتىرى ميعىاًكيىةي بىٍعدى اٍلًعشىاًء ًبرى

بَّاسو فىقىاؿى  ، فىأىتىى اٍبفى عى بَّاسو ٍكلنى اًلٍبًف عى ًحبى رىسيكؿى المَّوً : كىًعٍندىهي مى  (. دىٍعوي فىًإنَّوي قىٍد صى
                                                           

 . 54دراسات محمدية ص  (42)

باب فضائؿ أبي سفياف صخر بف – كتاب فضائؿ الصحابة– شرح صحيح مسمـانظر- ركاه مسمـ في صحيحو ( 43)
 62، ص 16ج (2501)حديث رقـ - رضي اهلل عنو-حرب

 . 318-308تطيير الجناف كالمساف عف الخطكرة كالتفكه بثمب سيدنا معاكية بف أبي سفياف ص (44)



  

20 
 

  

ىؿ لؾ في أمير المؤمنيف معاكية، فإنو ما أكتر إال بكاحدة، : قيؿ البف عباس) : آخرلفظفي  ك
  (45). (إنو فقيو: فقاؿ

 اليضيره فقد (باب ذكر معاكية)إلى  (فضؿ معاكية )في الترجمة مف باب عدكؿ البخارم - 7 
قاؿ اإلماـ ابف . (باب ذكر العباس بف عبد المطمب)ترجـ لغيره مف الصحابة بنفس الترجمة كقكلو 

فيذا ال  (باب فضؿ معاكية)، بدؿ قكلو (باب ذكر معاكية)كلئف عبر اإلماـ البخارم بقكلو ): حجر
 فذكر في صحيحو في كتاب المناقب يضيره فقد صنع مثؿ ىذا في فضؿ العباس كغيره مف الصحابة

 (46) (باب ذكر ابف عباس)كفي كتاب فضائؿ الصحابة  (باب ذكر العباس بف عبد المطمب)

 رضي –ثابت؛ لدخكلو تحت فضؿ عمـك الصحابة -  رضي اهلل عنو–إف فضؿ معاكية - 8
ال يصح في فضؿ معاكية : قاؿ إسحاؽ بف راىكيو): قيـ الجكزية  ابفقاؿ.  كىك كاحد منيـ –اهلل عنيـ 

كمراده كمراد مف قاؿ ذلؾ مف أىؿ -: أم ابف قيـ الجكزية  - قمت.  شيءبف أبي سفياف عف النبي
ال فما صحى عندىـ في مناقب الصحابة عمى : الحديث أنو لـ يصح حديث في مناقبو بخصكصو، كا 

  (47)( فيوداخؿ- رضي اهلل عنو  - العمكـ، كمناقب قريش، فمعاكية

  (48) (كؿ حديث في ذمو فيك كذب): ابف قيـ الجكزية أيضان كقاؿ 

 

قد تعصب قـك ممف يدعى السنة، فكضعكا في فضمو أحاديث ليغضبكا ) :قاؿ ابف الجكزمك
  (49) (الرافضة، كتعصب قـك مف الرافضة فكضعكا في ذمو أحاديث، ككال الفريقيف عمى الخطأ القبيح

. خضوع اإلمام البخاري لرغبات العباسيين: الرد عمى الشبية الثانية   

 :  قمت في الرد عمى ىذه الشبية ما يمي

                                                           

  - رضي اهلل تعالى عنيما -باب ذكر معاكية بف أبي سفياف )(28) باب رقـ -كتاب فضائؿ الصحابةفتح البارم ( 45)
 . 103، ص 7ج (3765)، كحديث رقـ (3764)حديث رقـ 

ٍبًد اٍلميطًَّمبً - 11-كتاب المناقب – فتح البارم  (46) ٍنوي - بىاب ًذٍكًر اٍلعىبَّاًس ٍبًف عى ، 7ج (3710)حديث رقـ - رىًضيى المَّوي عى
ٍنييمىا- بىاب ًذٍكًر اٍبًف عىبَّاسو - 24-، ككتاب فضائؿ الصحابة 77ص  . 100، ص7ج (3756)حديث رقـ - رىًضيى المَّوي عى

 . 116المنار المنيؼ ص (47)

 . 117المصدر السابؽ ص  (48)

 . 15، ص 2المكضكعات ج (49)
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اإلماـ البخارم ؼ اإلماـ البخارم كأنو كاف خاضعان لرغبات الحكاـ العباسييف، أما طعنو في- 1 
 إماـ مجمع  مف ذلؾ؛ لما عرؼ عنو مف التقكل كاإليماف كالكرع، كىك أجؿ كأرفع-رحمو اهلل تعالى- 

محمد بف إسماعيؿ : كركينا عف عبد اهلل بف محمد المسندل بفتح النكف، قاؿ): قاؿ النككم. عمى إمامتو
ا فاتيمو : كركينا عف اإلماـ أبى محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمى، قاؿ. إماـ، فمف لـ يجعمو إمامن

، (50) (.رأيت العمماء بالحرميف كالحجاز كالشاـ كالعراؽ، فما رأيت فييـ أجمع مف أبى عبد اهلل البخارل
كتب إلى أبي عبداهلل بعض السالطيف في . . . )كيذكر اإلماـ الذىبي خبره مع بعض السالطيف فيقكؿ 

سالـ عميؾ، فإني أحمد إليؾ اهلل الذم ال إلو إال : فكتب إليو أبك عبد اهلل. حاجة لو، كدعا لو دعاء كثيران 
األمير )طمب منو ، كلما (51).كصؿ إلي كتابؾ كفيمتو، كفي بيتو يؤتى الحكـ كالسالـ: ىك، أما بعد

يقرأ عميو كعمى أكالده فامتنع أف يحمؿ إليو صحيح البخارم ؿ- كالي بخارل  - (خالد بف يحيى الذىمي
(52) (إني الأذؿ العمـ، كال أحممو إلى أبكاب السالطيف): كقاؿ

 

؟ كمف أجؿ أم لرغبات العباسييف  فكيؼ يستجيب كالي بخارل مفمكقفو  ىكإذا كاف ىذاؼ: قمت
 كأذكره كأذكر غيره مف المستغربيف بأف عمماء !  عممان شرعيان ، أك يكتـشيء؛ حتى يكذب عمى رسكؿ اهلل
إف الذيف يكتمكف ما أنزلنا مف البينات مف بعد ما بيناه ) قكلو تعالى المسمميف يتمكف كتاب اهلل فيقرؤف

 صمى اهلل عميو كسمـ –كيرككف حديث رسكؿ الو ، (لمناس في الكتاب أكلئؾ يمعنيـ اهلل كيمعنيـ الالعنكف
فيؿ يعقؿ أف  (أيما رجؿ آتاه اهلل عممان فكتمو ألجمو اهلل يكـ القيامة بمجاـ مف نار) الذم يقكؿ فيو –

ثـ إف جكلدتسيير كغيره مف المستشرقيف يسقطكف ! يتعمد ىؤالء الكذب ؟ كعمى مف ؟ عمى رسكؿ اهلل 
أيف الثرل مف : ما عند أحبارىـ كرىبانيـ كقساكستيـ مف انحرافات عمى عمماء المسمميف ، كأقكؿ ليـ 

 الثريا ؟ 

لـ يخضع البخارم لرغبات الحكاـ كغيرىـ مف الناس، بؿ عمؿ عمى نشر السنة كتبميغيا - 2
 . لمناس

سفياف، كمعاكية بف أبي  ركاة أمكييف منيـ أبكعف في صحيحوثبت أف اإلماـ البخارم ركل - 3
كعمر بف عبد العزيز، كمركاف بف الحكـ، كعبد الممؾ بف  -  رضي اهلل عنيـ-سفياف، كعثماف بف عفاف

سحاؽ بف سعيد بف العاص، كعنبسة بف سعيد بف  مركاف، كسعيد بف عمرك بف العاص األمكم، كا 

                                                           

 . 76-67، ص1تيذيب األسماء ج (50)

 . 407-406، ص12سير أعالـ النبالء ج (51)

 . 464، ص12، سير أعالـ النبالء ج493ىدم السارم  (52)



  

22 
 

  

(53)العاص 
 

 اإلماـ البخارم ذكر أحاديث في ذـ األمكييف ، كأخفى أحاديث في أفب  زعـ جكلدتسييرأما- 4
مدحيـ فيذا غير صحيح ، كيكفي إلقاء نظرة عابرة عمى صحيح البخارم لترل بأف فيو أحاديث في 

اًج أىٍف اهركمدح األمكييف منيا ما  جَّ ًمًؾ ٍبفى مىٍركىافى كىتىبى ًإلىى اٍلحى ٍبدى اٍلمى  اإلماـ البخارم في صحيحو أىفَّ عى
جِّ  فعبد الممؾ بف مركاف يأمر الحجاج أف يقتدم بعبد اهلل بف عمر  . (54) يىٍأتىَـّ ًبعىٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ًفي اٍلحى

في أحكاـ الحج؛ كفي ىذا دليؿ عمى اتباع األمكييف لمسنة، كالحجاج نفسو يسأؿ عف سنة النبي 
 . التباعيا

 عمر ابف جمع معاكية بف يزيد المدينة أىؿ خمع لما قاؿ نافع عف كركل البخارم في صحيحو 
(. القيامة يكـ لكاء غادر لكؿ ينصب )يقكؿ سمـ ك عميو اهلل صمى النبي سمعت إني: فقاؿ ككلده حشمو
نا ني كرسكلو اهلل بيع عمى الرجؿ ىذا بايعنا قد كا   اهلل بيع عمى رجؿ يبايع أف مف أعظـ غدرا أعمـ ال كا 

ني القتاؿ لو ينصب ثـ كرسكلو  بيني الفيصؿ كانت إال األمر ىذا في تابع كال خمعو منكـ أحدا أعمـ ال كا 
 . (55). كبينو

:  في صحيحو قاؿاه البخارم ركمالكنو ركل أحاديث قد يفيـ منيا ذـ األمكييف منيا : قمت
دًِّه قىاؿى ) ، عىٍف جى ك ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو اأٍليمىًكمُّ دَّثىنىا عىٍمري ، حى مَّدو اٍلمىكِّيُّ دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ، : حى كيٍنتي مىعى مىٍركىافى

ٍيرىةى يىقيكؿي  ٍيرىةى، فىسىًمٍعتي أىبىا ىيرى مىى يىدىٍم ًغٍممىةو ًمٍف :كىأىًبي ىيرى ؾي أيمًَّتي عى اًدؽى اٍلمىٍصديكؽي يىقيكؿي ىىالى سىًمٍعتي الصَّ
ٍيشو  ٍيرىةى : فىقىاؿى مىٍركىافي . قيرى فو : ًغٍممىةه؟ قىاؿى أىبيك ىيرى بىًني فيالى فو كى ـٍ بىًني فيالى يىيي  (56). (ًإٍف ًشٍئتى أىٍف أيسىمِّ

ك ٍبفي ): قاؿؼأيضان في مكضع آخر البخارم كركاه   دَّثىنىا عىٍمري ، حى اًعيؿى دَّثىنىا ميكسىى اٍبفي ًإٍسمى حى
ٍمًرك ٍبًف سىًعيدو قىاؿى  دِّم قىاؿى  :يىٍحيىى ٍبًف سىًعيًد ٍبًف عى ًني جى ٍخبىرى ٍيرىة ًفي مىٍسًجًد النًَّبيِّ :  ى اًلسنا مىعى أىًبي ىيرى  كيٍنتي جى
ٍيرىةى  ، قىاؿى أىبيك ىيرى مىعىنىا مىٍركىافي ًدينىًة، كى مىى يىدىٍم ًغٍممىةو : ًباٍلمى اًدؽى اٍلمىٍصديكؽى يىقيكؿي ىىمىكىةي أيمًَّتي، عى سىًمٍعتي الصَّ

ٍيشو  ٍيرىةى : فىقىاؿى مىٍركىافي . ًمٍف قيرى ـٍ ًغٍممىةن ؟ فىقىاؿى أىبيك ىيرى مىٍيًي فو : لىٍعنىةي المًَّو عى بىًني فيالى فو كى لىٍك ًشٍئتي أىٍف أىقيكؿى بىًني فيالى
اننا أىٍحدىاثنا قىاؿى لىنىا. لىفىعىٍمتي  ـٍ ًغٍممى دِّم ًإلىى بىًني مىٍركىافى ًحيفى ميمِّكيكا ًبالشٍَّأـً فىًإذىا رىآىي عىسىى : كيٍنتي أىٍخريجي مىعى جى

                                                           

 . 32-31، ص 1ج (6)حديث رقـ - باب– كتاب بدء الكحي - فتح البارم  (53)

حديث رقـ ك. 513، ص3ج (1662)باب الجمع بيف الصالتيف بعرفة حديث رقـ - 89–كتاب الحج - فتح البارم  (2)
 514، ص3ج (1663)

 . 68، ص 13ج (7111) حديث رقـ – كتاب الفتف –فتح البارم  (1)

 . 580، ص6ج(3571)باب عالمات النبكة في اإلسالـ حديث رقـ - 25– كتاب المناقب - فتح البارم  (56)
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ًء أىٍف يىكيكنيكا ًمٍنييـٍ  ـي : قيٍمنىا. ىىؤيالى  (57) (أىٍنتى أىٍعمى

 فيـ اإلماـ ابف حجر مف ىذه األحاديث أف ىالؾ ىذه األمة سيككف عمى يدم بني أمية 
فإف يزيد كاف غالبان ينتزع الشيكخ مف إمارة ): ، قاؿ ابف حجر(يزيد بف معاكية)كبخاصة عمى يدم 

 باهلل أعكذ: كاستدؿ عمى ذلؾ بحديث عف أبي ىريرة رفعو. (البمداف الكبار كيكلييا األصاغر مف أقاربو
ف - دينكـ في أم - ىمكتـ أطعتمكىـ إف: قاؿ الصبياف؟ إمارة كما الصبياف، قالكا إمارة مف  كا 

 ال الميـ: كيقكؿ السكؽ في يمشي كاف ىريرة أبا أف: "شيبة أبي ابف كحديث عند.  "أىمكككـ عصيتمكىـ
 . (58)  "الصبياف إمارة كال ستيف سنة تدركني

 : إف ما ذىب إليو اإلماـ ابف حجرمردكد لألسباب التالية: قمت

 . أف ىذه األحاديث ليست قطعية في الداللة عمى أف المراد بيـ بنك أمية . أ

 . (كلك شئت أف أقكؿ بني فالف كبني فالف لفعمت): قاؿ . لـ يسـ أبك ىريرة ىؤالء الغممة. ب

فإف الخمفاء ): تناقض ابف حجر في تحديد المراد بيـ فتارة نفى أف يككنكا مف األمكييف فقاؿ. ت
مف بني أمية لـ يكف فييـ مف استخمؼ كىك دكف البمكغ ككذلؾ مف أمركه عمى األعماؿ، إال أف يككف 

كتارة ذىب إلى القكؿ بأنو . (المراد باألغيممة أكالد بعض مف استخمؼ فكقع الفساد بسببيـ فنسب إلييـ
 . (يزيد بف معاكية)

فأما . أما األحاديث التي استدؿ بيا فقد استدؿ بحديثيف أحدىما مرفكع، كاآلخر مكقكؼ.  ث
إمارة الصبياف، إف أطاعكىـ أدخمكىـ : كيؿ لمعرب مف شر قد اقترب): المكقكؼ فعف أبي ىريرة قاؿ 

ف عصكا ضربكا أعناقيـ تعكذكا باهلل مف ): أما المرفكع فركاه ابف أبي شيبة عف النبي قاؿ . (59)(النار، كا 
الميـ اليدرؾ أبا ىريرة )كركاه أيضان مكقكفان عمى أبي ىريرة كلفظو . (رأس السبعيف، كمف إمرة الصبياف

 .  (60)(إمرة الصبياف

 فيذه اآلثار المركية عف أبي ىريرة ال تدؿ صراحة عمى ما ذىب إليو ابف حجر؛ كؿ ما فيو 

                                                           

ٍيًممىةو سيفىيىاءى - 3–كتاب الفتف – فتح البارم شرح صحيح البخارم  (57) مىى يىدىٍم أيغى ؾي أيمًَّتي عى حديث  (باب قىٍكًؿ النًَّبيِّ ىىالى
( 2917)حديث رقـ -  كتاب الفتف -انظرشرح صحيح مسمـ -كركاه مسمـ في صحيحو. 9، ص 13ج (7058)رقـ 
 . 41، ص18ج

 . 10، 9، ص 13فتح البارم ج (2)

 . 701، ص 8ج (98)، كحديث رقـ 611، ص 8ج (128)ركاه ابف ابي شيبة في مصنفو حدبث رقـ  (1)

 . 673، ص 8ج  (173)، كحديث رقـ 613، ص 8ج  (143)المصدر السابؽ حديث رقـ  (2)
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تعكذكا باهلل مف رأس السبعيف، كمف )أما الحديث المرفكع . أنو كاف يستعيذ باهلل أف يدرؾ إمارة الصبياف
، كمنيـ (62) ، كىذا حديث اختمؼ فيو العمماء فيو فمنيـ مف صححو كالشيخ األلباني(61)(إمرة الصبياف

فالشيخ ناصر صححو بما لو مف الشكاىد، بينما ضعفو  . (63)مف ضعفو كالشيخ شعيب األرناؤكط
أما تصحيح الشيخ األلباني لمحديث : قمت. الراكم عف أبي ىريرة (أبي صالح )الشيخ شعيب لجيالة 

: فقاؿ سعيد بف سمعاف (كقد تكبع أبك صالح)ففيو نظر؛ فالشكاىد التي ذكرىا ال تقكم ىذا الطريؽ فقكلو 
فيذه المتابعة مكقكفة عمى أبي ىريرة بينما ركاية  (سمعت أبا ىريرة يتعكذ مف إمرة الصبياف كالسفياء

أما تضعيؼ الشيخ شعيب . ككذلؾ الشكاىد األخرل ال عالقة ليا بيذا الحديث. أبي صالح مرفكعة
فأبك صالح مختمؼ في تكثيقو كتضعيفو فمنيـ مف كثقو كمنيـ مف  (أبي صالح)إلسناده بسبب جيالة 

تفرد أبك صالح بو :  معمكؿ بعمتيف كما قاؿ اإلماـ البزار األكلى–كاهلل أعمـ - كالحديث  . (64)ضعفو
 . تفرد كامؿ أبك العالء بو عف أبي صالح فالحديث ضعيؼ لياتيف العمتيف: عف أبي ىريرة، كالعمة الثانية

أف أبا ىريرة استعاذ مف سنة - الذم ذكره ابف حجر في الفتح - لـ يرد في ألفاظ الحديث. ج
 . (الميـ ال تدركني إمرة الصبياف)بؿ الذم كرد قكلو . ستيف

أما تعييف ابف حجر بأف المراد بيذه األحاديث ىك يزيد بف معاكية فاألحاديث الصحيحة . .  خ
 رحمو اهلل –كقد ذكر اإلماـ ابف تيمية . غير صريحة في تعيينو، كاألحاديث في تعيينو غير صحيحة

قالكا إنو كاف : فأحدىا. كأنيـ ثالث فرؽ طرفاف ككسط (يزيد بف معاكية ) مكقؼ الناس في –تعالى 
ماـ عدؿ: كالثاني. كافران منافقان كىك قكؿ الرافضة أنو كاف ممكان مف : كالثالث. أنو كاف رجالن صالحان كا 

ثـ افترقكا ثالث . ممكؾ المسمميف، لو حسنات كسيئات كىذا قكؿ عامة أىؿ العقؿ كالعمـ كالسنة كالجماعة

                                                           

، 14ج (8319)، كاإلماـ أحمد في مسنده حديث رقـ 611، ص8ج (127)ركاه ابف أبي شيبة في مصنفو حديث رقـ (3)
كأظف أف ىذا كىـ  (تعكذكا باهلل مف رأس السبعيف) رككه جميعان بمفظ 2101، ص 6، كابف عدم في الكامؿ ج68- 67ص 

كىذا ما كرد في الفتح الكبير لمسيكطي حديث رقـ  (تعكذكا باهلل مف رأس الستيف)كقع لمحققي ىذه الكتب كالصكاب 
مارة الصبياف): ، كقكؿ ابف حجر30، ص 2ج (5411) انظر  (كأف أكليـ يزيد كما دؿ عميو قكؿ أبي ىريرة رأس الستيف كا 

ذا صح ىذا المفظ . 10، ص 13فتح البارم ج  إلى  (60)فيزيد ليس مقصكدان بو؛ ألف كالية يزيد كاف مف سنة  (السبعيف)كا 
 (. 64)سنة 

 . 579، ص 7ج (3191)سمسمة األحاديث الصحيحة حديث رقـ  (4)

 . إسناده ضعيؼ لجيالة أبي صالح: كقاؿ الشيخ شعيب. 68- 67، ص14ج (8319)مسند اإلماـ أحمد حديث رقـ  (5)

، ص 5كثقو ابف حباف في الثقات ج . أبك صالح مكلى ضباعة بنت الزبير، كيقاؿ ميناء أبك صالح مكلى ضباعة (1)
. ليف الحديث:  كقاؿ646، ص2كضعفعو ابف حجر في التقريب ج. 539، ص 4، كالذىبي في ميزاف االعتداؿ ج 455

 . 43، ص 8كترجـ لو البخارم في التاريخ الكبير كلـ يذكر فيو جرحان كال تعديالن ج 



  

25 
 

  

فرؽ، فرقة لعنتو، كفرقة أحبتو، كفرقة ال تسبو كال تحبو، كىذا ىك المنصكص عف اإلماـ أحمد، كعميو 
  (65)(. المقتصدكف مف أصحابو كغيرىـ مف جميع المسمميف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الخاتمة

المعتزلة، المستشرقكف، )كشفت الدراسة عف بياف العالقة بيف المدارس الفكرية الثالثة .  أ
 . كاتفاقيـ عمى الطعف في السنة النبكية المطيرة   (الحداثيكف

                                                           

 . 483-481، ص 4مجمكع فتاكل شيخ اإلسالـ ج (2)
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 . بياف الدقة كالمنيجية العممية التي كتبت بيا السنة النبكية  .  ب
 التوصيات

فتح الباب أماـ الدراسات النقدية اليادفة لمحديث النبكم الشريؼ، لكف ضمف شركط كقكاعد - 1
 . المحدثيف، كبمكغ األىمية، باإلضافة إلى تقكل اهلل

االىتماـ بدراسات المستشرقيف في السنة النبكية المطيرة، كدراستيا دراسة نقدية لمعرفة كجو - 2
 . الصكاب فييا مف عدمو، عممان بأف معظـ دراساتيـ تقكـ عمى التعصب كعدـ المصداقية

 (كتب، أبحاث، مقاالت)يكصي الباحث تشكيؿ لجنة تقكـ برصد كتابات المعاصريف - 3
 . الطاعنيف في الصحيحيف ،  كالسنة النبكية

تشكيؿ لجنة مف عمماء الحديث النبكم الشريؼ تعنى بالرد عمى شبيات الطاعنيف في - 4
 . الصحيحيف  ، كالسنة النبكية المطيرة

تشجيع القياـ بدراسات عممية ىادفة مف قبؿ طمبة الدراسات العميا في قسـ تخصص - 5
، (مصادرىما، منيجيما، فقييما، ركاياتيما)الحديث النبكم الشريؼ تعمؿ عمى التعريؼ بالصحيحيف 

 . باإلضافة إلى الدراسات المغكية، ك التربكية 
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 – 1405محمد مصطفى، دراسات في الحديث النبكم، المكتب اإلسالمي . د: األعظمي- 1
 . ـ1985

 –محمد ناصر الديف األلباني، سمسة األحاديث الصحيحة، مكتبة المعارؼ : األلباني - 2
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